
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Боливарска Република Венецуела осуђује то што, у време када се 
човечанство суочава са једном од најстрашнијих пандемија, влада Доналда 
Трампа поново напада народ Венецуеле и њене демократске институције, 
користећи нови облик државног удара који спроводи на основу јадних, 
вулгарних и неоснованих оптужби, ниподаштавајући високо признање које 
Венецуела има у борби против трговине дрогом, а које је у потпуности 
заслужено и потврђено на различитим мултилатералним пољима. 
 
Политика насилне смене власти у Венецуели осуђена је на пропаст. Нуђење 
новчаних награда, у стилу расистичких каубоја са Дивљег запада, показује 
очај супремацистичке елите Вашингтона и њену опсесију Венецуелом, како 
би се поново дошло до изборне победе у Савезној држави Флориди.  
 
Дубока фрустрација Беле куће производ је мира који данас влада у 
Венецуели, чије су власти успеле да неутралишу све покушаје државног 
удара и дестабилизације, планиране и финансиране из Сједињених 
Америчких Држава. 

 

Исто тако, влада Доналда Трампа не може да прихвати чињеницу да влада 
Николаса Мадура, користећи сопствени и јединствени приступ, успева да се 
на адекватан начин односи према претњама које доноси Ковид-19, док се 
америчке институције суочавају са великим неуспехом на том плану.   
 
Прикладно би било подсетити на светски познату улогу коју је Боливарска 
влада Венецуеле одиграла у процесу преговорања и потписивања мировног 
споразума између колумбијске владе и Фарка. Команданти Уго Чавез и 
Николас Мадуро, првобитно у својству министра спољних послова, а потом 
председника Републике, одиграли су кључну улогу у постизању овог важног 
споразума за колумбијско друштво. 
 
Иронично, управо је Колумбија земља у којој се производи дрога коју 
Сједињене Америчке Државе пуштају на своју територију како би је, 
нажалост, америчка популација конзумирала. Управа за борбу против дроге 
САД (енг. DEA) је била кључни међународни фактор у заштити производње и 
прераде дроге у Колумбији, као и гарант и надзорник њеног преноса до 
неурона младих људи у Сједињеним Америчким Државама. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Данас се званичним изјавама директно одговорних потврђују наводи које већ 
више од две године износи Боиливарска влада, а који се односе на 
планирање терористичких акција на колумбијској територији, финансираних и 
диригованих из Сједињених Америчких Држава, које за циљ имају 
нарушавање мира и стабилности у Венецуели. Овим се доказује апсолутно 
саучесништво и потчињеност колумбијских власти Сједињеним Америчким 
Државама. Игнорисањем тако озбиљних приговора и одбацивањем 
конкретних информација које су им благовремено достављане, колумбијске 
власти су позајмиле своју територију и ресурсе за ковање завера против 
Венецуеле, у потпуности кршећи међународне споразуме и саму Повељу 
Уједињених нација.  

 

Народ Венецуеле и његова Боливарска влада ће се наоружани само сувом 
истином сучити са свим нападима и лажима које пласира ова држава која је 
главни светски промотер тероризма и трговине дрогом. Венецуеланске 
демократске институције гарантују заштиту свог народа од било каквих 
очајничких акција владе Доналда Трампа. Независност Венецуеле учвршћује 
се и јача са сваким нападом декадентног и злогласног америчког 
империјализма. 
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